
 Motivasyon Mektubu 
 

AGH başvurusunda kabul edilmeniz için elinizdeki en önemli aracınız motivasyon          

mektubunuzdur. Motivasyon mektubunuz ne kadar iyi ve özenle hazırlanmışsa kabul edilme           

ihtimaliniz de o kadar yüksek olur. Motivasyon mektubunuzu hazırlarken aklınızda bulundurmanız           

gereken en önemli konu, mektubu ilgiyle okunacak şekilde yazmaktır. Çünkü ev sahibi kuruluşlar             

herhangi bir projeleri için ortalama 250-300 farklı başvuru maili almaktadır. Bu başvuruları            

değerlendiren kişi hem zaman darlığı nedeni ile hem de mektuplarının çoğunun kopyala-yapıştır            

şeklinde olması sebebi ile çoğunu okumayabilir. Bu açıdan karşı tarafın ilgisini yakalayacak anahtar             

kelimeler ve detaylar kullanmak sizi bir adım öne çıkartacaktır. Türk Ulusal Ajansının Web sitesi başta               

olmak üzere internette bu mektubun nasıl yazılması gerektiği konusunda kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.            

Ancak tüm bunların dışında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunları şöyle             

sıralayabiliriz; 
 

 Aynı CV’nizde olduğu gibi motivasyon mektubunuzda fazla abartıya kaçmamalısınız.         
Abartılı şekilde ya da yanlışvereceğiniz her bilgi ileride sizin için sıkıntı yaratması             
muhtemel birer soruna dönüşebilir. 

 
 Eğer motivasyon mektubunuzu İngilizce olarak kendiniz yazmadıysanız ya da birinden          

İngilizce konusunda yardım aldıysanız, bunu da mektupta belirtmenizin bir sakıncası          
yoktur. Aksine, mektubu okuyacak kişide iyi bir izlenim uyandıracaktır. 

 
 Bu motivasyon mektubunu bir yüksek lisans, doktora ya da iş başvurusu için            

hazırlamadığınızı unutmayın. Esprili bir dil kullanmanızda, renkli figürler kullanmanızda,         
kısaca renkli görünecek bir mektup oluşturmanız çok daha iyi olacaktır. 

 
 Motivasyon mektubunuzda fotoğraf kullanın. Bu fotoğraf vesikalık bir fotoğraf olmasın.          

Olabildiğince insanlarla iç içe olduğunuzu gösteren fotoğraflar kullanın. Başvurduğunuz         
proje konusu çocuklar ile ilgili ise çocuklarla birlikte çekilmişbir fotoğrafınızı, çevre ile ilgili              
ise yeşillikler içinde bir fotoğrafınızı kullanın. Bunun dışında olabildiğince sosyal          
faaliyetlere dahil olduğunuzu gösteren fotoğraflar kullanın. 

 
 Motivasyon mektubunuzda kendinizden ve kısaca ailenizden de bahsedin. Hayvanlarla ilgili          

bir projeye başvuruyorsanız, evcil hayvanınızdan bahsedin. 
 

 İlgi alanlarınız, hobileriniz, sevdiğiniz filmler ve kitaplar... Bunlar küçük detaylar gibi           
gözükse de ev sahibi kuruluş için önemli detaylar olabilir. 

 
 Önemli: Başvurduğunuz projeye neden katılmak istediğinizi kalın bir font ile yazın. Bu            

projede yer almanın gelecekte de size katkı sağlayacağını vurgulayın. Ayrıca sizin o projeye             

neler katabileceğinizi varsa orada yapmayı planladığınız küçük aktiviteleri yazın (Örneğin;          

çocuklarla ilgili bir proje ise çocuklar için ingilizce konuşma kulübü, spor ile ilgili bir aktivite               

ise bisiklet turları vs.). Dilinizi öğrenmek istiyorum gibi bir cümle kurmamanız sizin için             

daha iyi olacaktır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi AGH bir dil öğrenme süreci              

değildir. 



 
 Önemli: Gönüllülük yapmanın sizin için ne ifade ettiğini yine kalın font ile yazın. Gönüllü              

olarak Dünya’ya nasıl bir katkı yapabileceğinizden ve gönüllülüğün size yapacağı          
katkılardan bahsedin. Elde edilen yararın tek taraflı değil karşılıklı olacağını vurgulayın. 

 
 Önemli: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu mektupları göndereceğiniz kişiler belki de maile            

eklediğiniz bu uzun mektupları okuyacak vakti bulamayacak. Bu açıdan mailin içine neden            
bu projeye katılmak istediğinizi, neden gönüllülüğün sizin için önemli olduğunu yazdığınız           
kısımları ve gönderen kuruluşunuzun iletişim bilgilerini eklerseniz bu size inanılmaz bir           
avantaj sağlayacaktır. Böylelikle okuyan kişinin hem ilgisini çekip onu tüm mektubu           
okumaya teşvik etme ihtimaliniz olacak hem de sizin bu işiçin gerçekten uğraştığınızı             
görmesini sağlayacaktır. 

 
 Önemli: Her proje için aynı motivasyon mektubunu kullanmanız sizin için bir dezavantaj            

yaratacaktır. Mektubun kendinizi tanıttığınız ve ilgi alanlarınızda bahsettiğiniz kısmını aynı          
bırakıp, neden o projeye katılmak istediğiniz ile ilgili kısmını her proje için ayrı ayrı              
yazmaya çalışın. 

 
 Başvuru mailinizi yazarken maili yolladığınız kişiye ismi ile hitap etmeniz size artı puan             

kazandırır. Örneğin; Hello Mr./Mrs. Franzi gibi. 
 

 Motivasyon mektubunuzun içine iletişim bilgilerinizi, en önemlisi skype adresinizi         
eklemeyi unutmayın. 


